KILPAILUKUTSU

Ikaalinen open 2018

Aika:

19.5.2018

Paikka:

Ikaalisten liikuntahalli
Koulunpolku 4
39500 Ikaalinen

Sarjat:

Lapset, harrastajat ja liigasarjat.
Kaikki sarjat käydään cup-systeemillä.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseeen: www.tpss.eu.
Ilmoittautumisen määräpäivä on 12.5.2018.
Huom. urheilija voi ilmottautua TPSS:ssä vain yhteen sarjaan.
TPSS:ssä ei saa käyttää Ä ja Ö kirjaimia (korvataan A ja O)
Mahdolliset sarjan siirrot ja peruutukset tulee ilmoittaa määräpäivän jälkeen
viipymättä sähköpostilla (timperaja@gmail.com) tai puhelimitse
(044 5317185).
Jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautua punnituspaikalla kilpailupäivänä.

Kilpailumaksu:

Sarja

Maksu

Juniorisarjat (E1, D1, D2, C2, B2, H ja S30)

35€

Liigasarjat ( C1, B1 ja R)

45€

Jälki-ilmottautuminen (lisämaksu)

20€

Sarjanvaihto (lisämaksu)

20€

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan.
Suomen Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia seuroittain. Kilpailumaksua ei
laskuteta (pl. liigasarjat), mikäli ottelija on ainoa ilmoittautuja sarjassaan, eikä
hänelle pystytä järjestämään ottelua sarjayhdistämisten kautta. Katso Suomen
Taekwondoliiton tapahtumien yleiset peruutusehdot:
www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumienyleisetperuu

Sarja

Ikä

Otteluaika

Painoluokat

Lapset
E1-juniorit

6-8 v.
2010-2012

2x1,5 min
Tauko 30 sek

-26, -30, -34, -38, -42, -46, +46
Tytöt ja pojat samassa sarjassa.
TPSS ilmoittautuminen erikseen, sarjat
yhdistetään myöhemmin.

D1-juniorit

9-11 v.
2007-2009

2x1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt/pojat: -26, -28, -30, -34, -37, -40,
-43, -46, -50, +50

Harrastajat
C2-juniorit

12-14 v.
2004-2006

2x1.5 min
Tauko 30 sek

Tytöt: -36, -42, -48, -52, -58, +58
Pojat: -38, -44, -50, -56, -62, +62

B2-juniorit

15-17 v.
2001-2003

2x1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt: -44, -49, -55, -63, +63
Pojat: -48, -55, -63, -73, +73

Harrastajat (H)

+17 v.
2x1,5 min
2001 tai aik. Tauko 30 sek

Naiset: -49, -57, -67, +67
Miehet: -58, -68, -80. +80

Master (S30)

+30 v.
2x1,5 min
1988 tai aik. Tauko 30 sek

Naiset: -49, -57, -67, +67
Miehet: -58, -68, -80, +80

Liigasarjat
Kadetit (C1)

12-14 v.
2004-2006

3x1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51,
-55, -59, +59
Pojat: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57
-61, -65, +65

Juniorit (B1)

15-17 v.
2001-2003

3x1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59
-63, -68, +68
Pojat: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68
-73, -78, +78

Seniorit (R)

+17 v.
3x1,5 min
2001 tai aik. Tauko 30 sek

Kilpailuoikeus:

Naiset: -46, -49, -53, -57, -62, -67,
-73, +73
Miehet: -54, -58, -63, -68, -74, -80,
-87, +87

Urheilijan tulee osallistua kilpailuun oman seuransa nimissä. Ilmoittautumiset
suorittavan henkilön tulee varmistaa, että urheilijoilla on voimassa oleva
Suomen Taekwondoliiton lisenssi (ei koske ulkomaisia osallistujia),
taekwondo-kilpailun kattava voimassa oleva vakuutus (Järjestäjä ei vastaa
kilpailijoiden vakuutusturvasta), alle 18-vuotialla huoltajan suostumus
kilpailuun osallistumisesta, sekä vähintään vihreä vyö (6.kup) tai
aloittelijoiden sarjassa vähintään keltainen vyö (8.Kup). Myös
joukkueenjohtajilla ja valmentajilla tulee olla voimassa oleva lajilisenssi.
Normaalisti aloittelijoiden D2-sarjoissa on oikeus osallistua edistyneempien
sarjoihin (D1) menettämättä osallistumisoikeuttaan aloittelijoiden sarjoihin
seuraavissa kisoissa.

Seuravalmentajat vastaavat siitä, että kilpailijaa ei ilmoiteta hänen
taitotasonsa ja kokemuksensa huomioiden liian helppoon sarjaan, samoin
kuin siitä, että kilpailijalla on edellytykset osallistua ikänsä huomioiden
vanhempien ikäluokkien sarjoihin.
Kilpailun juryllä on oikeus kesken kilpailun peruuttaa kilpailijan
kilpailuoikeus ilmoitettuun sarjaan muissa sarjoissa kuin liigasarjoissa (C1,
B1 ja R), mikäli ottelijan ikä, taitotaso, kokemus ja muiden saman sarjan
kilpailijoiden turvallisuus huomioiden ottelijan on katsottava olevan väärässä
sarjassa. Juryn päätöksestä ei voi valittaa eikä kilpailumaksua palauteta.
Liigasarjoissa (C1, B1 ja R) kilpailevilla tulee olla liiton urheilijasopimus ja
kaikilla valmentajilla ja joukkueenjohtajilla liiton toimitsijasopimus
täytettynä ja liiton toimistolle toimitettuna ennen kilpailuja.
Säännöt:

Kilpailussa noudatetaan WTF:n ottelusääntöjä ja Suomen taekwondoliiton
ottelusääntöjä täydentäviä määräyksiä. Lisätietoja kilpailun tuomarivalvojalta.
Säännöt ja täydentävät määräykset löydät osoitteesta:
www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/ottelu

Aikataulu:

Perjantai
Punnitusmahdollisuus

19.00-20.00

Lauantai
Harrastesarjojen punnitukset
Tuomarikokous
Joukkueenjohtajien kokous
Aamupäivän ottelut
Lounastauko
Liigasarjojen punnitus
Joukkueenjohtajien kokous
Iltapäivän ottelut

8.00-8.30
8.15-8.45
8.45-8.55
9.00-12.00
12.00-13.00
12.00-12.30
13.00-13.10
13.15-17.30

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään sen
tarkentuessa TPSS:n kautta sähköpostitse. Tarvittaessa sarjoja lyhennetään.
Perjantain punnituksiin osallistujilla ei ole enää mahdollisuutta tulla
lauantain punnituksiin.
Ruokailu:

Kisapaikalla tarjolla lounas ennakkoon tilattuna 9€/annos. Varaukset 12.5
mennessä sähköpostiin: timperaja@gmail.com. Lounaat laskutetaan
seuroittain.

Lisätietoja:

Kilpailunjohtaja
Timo Rajaniemi
p.044 5317185
timperaja@gmail.com

Tuomarivalvoja
Janne Metsänperä
p.040 7350612
janne.metsanpera@gmail.com

Majoitus:
1) Lomaosakkeet: yksiöitä&kaksioita kerrostaloissa Ikaalisten kylpyläalueella, hinta
30-60 euroa/vrk/asunto, vuodepaikat 2-4:lle/asunto, varusteltu keittiö, oma
suihku&wc, osassa parveke. Asuntojen hintaan eivät sisälly liinavaatteet,
loppusiivous tai kylpylän palvelut. Lisätiedot: www.kylpylakaupunki.fi
2) Loma-asunnot: 50-75 m2 rivi- ja paritalomökkejä Ikaalisten kylpyläalueella, hinta
180-360 euroa/2 vrk (min)/asunto, vuodepaikat 6-8:lle/asunto, varusteltu keittiö,
oma sauna, suihku&wc, 1-3 mh asunnosta riippuen. Hintaan sis. liinavaatteet 2:lle.
Lisäliinavaatteet 15e/hlö ja loppusiivous 60-80 euroa tai näistä voi huolehtia myös
itse. Lisätiedot:www.mokkiavain.fi
3) Toivolansaari Campingin mökit&luhtiaitat Ikaalisten keskustassa, n. 2 km
liikuntahallilta. Hinta 40-60 euroa/vrk/mökki, vuodepaikat 2-4:lle/mökki.
Kerrossängyt, osassa mökeistä jääkaappi ja keittolevy. Suihku&wc-tilat erillisessä
huoltorakennuksessa. Lisätiedot: www.toivolansaari.fi
Yllä mainitut majoitukset: lomaosakkeiden, kylpyläalueen lomakylämökkien ja
Toivolansaari Campingin varaukset Ikaalisten Kylpyläkaupungin toimistolta (03)
4501 222, kylpylakaupunki@ikaalinen.fi ja lisätiedot sekä online
varausmahdollisuus www.kylpylakaupunki.fi

Lisäksi Ikaalisten Kylpylän hotellimajoitus: varaukset ja hinnat suoraan Cumulus
Restel Ikaalisten kylpylä: 0200 48 144, ikaalinen.cumulus@restelhotels.fi

